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Kulturnytt
De senaste nyheterna, utställningarna och evenemangen inom
kultur- och konstvärlden i Flens kommun

I detta nummer:

Allsång och
personalkör under
Hälsoveckan

Teaterfestivalen
är på ingång

En höst att se fram emot.

Kulturhöst utan dess like
Kulturskolan
utökar utbudet

Sommaren rusade förbi och nu är hösten här. Men höst
betyder inte att vi ska krypa in i vårt skal och komma ut först
när vårens solstrålar kikar fram. Nej, roligare än så ska vi ha!
Det finns så mycket som händer inom kulturens värld nu
under hösten att vi inte vet om vi hinner med annat än att
vara kulturella. Hälsoveckan har redan startat och under

Kulturenheten

veckan erbjuds sång i olika former. Kommande helg tågar

Götgatan 6

produktioner.

642 37 Flen

0157-43 02 25
kultur@edu.flen.se

Teaterfestivalen in i Flen med runt femton olika
I november bjuder vi in till en föreställning med poesi och
taktilt ljud, barnbiodagen kommer tillbaka med tre filmer
och Kultur- & litteraturfestivalen går av stapeln. Konsten har
fullt upp i båda gallerierna. Och Kulturskolan övar för fullt
inför konsert i höst och musikal i vår.
Hoppas vi ses ute i vimlet!
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AKTUELLT

Hälsoveckan
24 september - 2 oktober
Vecka 39 är veckan går i hälsans
tecken där Flens kommun, föreningar
och företagare samverkar. Tanken
med Hälsoveckan är att erbjuda gratis
prova-på aktiviteter för att inspirera
till nya hälsosamma vanor. Hälsa ses i
ett brett perspektiv då det både berör
vår fysiska och mentala hälsa men
även det som stimulerar våra sinnen
som exempelvis konst, musik, sång
och dans, kultur- och
naturupplevelser.
I år erbjuds en allsångskväll, 28
september kl. 18:30 i
Stenhammarskolans aula.
Varmt välkomna!

Mer information om veckans
aktiviteter finns på hemsidan:
flen.se/uppleva-gora/
halsoveckan-i-flen

Under veckan samordnar Kulturenheten och
Kulturskolan en intern prova på-kör för
anställda i Flens kommun.
Prova-på-kören är en del av Hälsoveckan och
riktar sig till alla som jobbar i Flens kommun.
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Teaterfestivalen
Ett tjugotal föreställningar och
workshops presenteras på fyra platser
i Flen under denna intensiva
teaterhelg, 30/9- 2/10, med något för
alla. Och allt är gratis!
Festivalen arrangeras av föreningen
Fri scen Sörmland där femton olika
teatergrupper/aktörer från hela
Sörmland deltar. Under helgen visar
de upp ett brett utbud riktat mot
olika målgrupper och åldrar.
Festivalen har tidigare år besökt
Nyköpings och Gnesta kommun. Alla
kommuner i länet ska erbjudas besök
och i år är det Flens tur.

Hjärtligt välkomna!

Mer information om
produktionerna finns på:
teaterfestivalen.se
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FESTIVALBAN
Skaffa festivalband till Teaterfestivalen. Banden
finns att hämta på Kulturenheten, Biblioteket i Flen,
på turistinformationen i Hälleforsnäs och hos de
medverkande grupperna. Festivalbanden ger
förtur (men inte garanterad stol), först i kön med
band släpps in tills platserna är fullbokade.
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Barnbio
Äntligen dags för barnbiodag igen!
Lördag 12 november bjuds barn och unga
tillsammans med deras vuxna på gratis bio
på Sagabiografen i Flen. Under dagen visas
tre filmer:
Sånger med superkompisarna
Från 3-9 år, 30 min
Sing-a-long för hela familjen!
Ali har världens bästa fantasi och kan
förvandla sig till precis vem som helst. Evin
är den coolaste rallyföraren i stan! En riktig
fartdåre som inte går att sätta stopp på när
hon rullar fram. Ali och Evin och alla de
andra superkompisarna samlas till slut i en
stor karneval och festar loss tillsammans.
Häng med!

Lille Allan – Den mänsklige antennen
Från 7 år (Familjefilm), 85 min
Allans föräldrar ska skiljas och Allan och
hans pappa har flyttat in i ett hyreshus i en
annan stad. Men Allan får en ny kompis i sin
UFO-besatte gamle granne Helge. Helge
övertygar Allan om att linda in sig i folie och
ställa upp som antenn för att locka till sig
farkoster från rymden. En dag nödlandar
Majken. På hennes planet kan man läsa
varandras tankar och mellan den tystlåtne
Allan och Majken uppstår en oväntad
vänskap. Men en galning vill fånga Majken.
Nu hänger det på Allan att tillsammans med
Helge rädda Majken så hon kan åka tillbaka
till sin planet.

Var är Anne Frank?
Från 11 år, 99 min
Var är Anne Frank handlar om Kitty, den
påhittade vän som Anne talar till i sin
dagbok som kommer till liv i museet som en
gång var familjen Franks gömställe. Genom
dagboken återuppväcks Kittys minnen, för
om Kitty lever måste det betyda att Anne
också lever. Kitty ger sig ut på ett sökande
som kommer att ta henne från dagens
Amsterdam och tillbaka till det krigshärjade
Europa för att hitta sin gamla vän.
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Ashes to Ashes
En föreställning med poesi, taktilt ljud och
ett uråldriga träd!
I föreställningen vävs poesi och taktilt ljud
samman i en interaktiv föreställning
tillsammans men det magnifika
trädinstrumentet “ Resonant Bodies”.
Publiken bjuds in till att uppleva resonans i
kroppen genom instrumentet, att interagera
med instrumentet genom att klättra in i
trädet, att spela på strängarna och känna av
naturens vibrationer.
Dag och tid: Onsdag 2 november kl. 18.30
Plats: Kulturenheten, Götgatan 6 i Flen
Föreställningens längd: 30 minuter,
framförs på engelska
Performance, text och taktilt
ljudinstrument: Julia Adzuki
Röstcoach: Katrine Faber
Tekniker: Patrick Dallard
Med stöd från Nordisk Kulturfond
Julia är från början född och uppvuxen i
Australien, åkte till Sverige för ca tjugo år
sedan för att skulptera is i Jukkasjärvi och
har sedan dess valt att stanna i Sverige. Julia
är i grunden certifierad lärare i
rörelsepedagogiken ”Skinner Releasing
Technique”, och har en MA i koreografi
från Stockholms Konstnärliga Högskola.

Kultur- &
litteraturfestival
Litteraturfestivalen presenterades första
gången 2018. Sedan dess har festivalen
utvecklats och förändrats utifrån olika
villkor och förutsättningar. Pandemin
påverkade stort förstås. I fjol ändrades
festivalrubriken till Kultur- och
litteraturfestivalen, med syfte att påvisa
bredden som hyllar det fria ordet och olika
sätt att uttrycka det på. I år pågår festivalen
under fyra dagar, 17-20 november.
Planeringen pågår för fullt. Håll
utkik i våra kommunikationskanaler framöver!
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KONSTEN

Konstgalleriet på Bruket i Hälleforsnäs
Pågående utställning: Ellen Cronholm,
17 september - 12 november
Ellen Cronholm skapar bilder av byggnader,
byggnadsdelar och återskapar platser som kan ha
funnits. Som konstnär trycker hon collografier i
djuptryck på papper. Det
nyansrika uttrycket hos collografi används för att
efterlikna ytor och strukturer på olika material
som t ex skrovlig betong och eroderad sten.
Cronholm är intresserad av historia och
byggnader som spår efter berättelser om
människors intentioner på platser. Genom
historien har människor valt att med
gemensamma krafter bevara platser och
byggnader. Då någon velat förnedra andra
grupper av människor har man ofta tagit till
greppet att just utplåna dessa byggnader och
lämningar.
Med sina bilder vill hon uppmärksamma den
förstörelse som pågår av vårt gemensamma
kulturarv. Hur vi skapar, förmedlar, tar till oss
eller förstör informationen och hur man
fortfarande försöker att skriva om historien
genom att utradera kulturarv.
Cronholm trycker sina bilder på stora
pappersark, monterar ihop dem och installerar
dem under utställningen på Konstgalleriet i
Hälleforsnäs. Där kommer hon bland annat att
visa sina monterade tryck installerade likt äldre
tiders teaterscenografier.
Ellen Cronholm är född i Sollentuna och bor
och arbetar som konstnär i Björkhagen. Med
utbildning från Grafikskolan i Stockholm och
Kungliga Konsthögskolan har hon arbetat med
grafik sedan 1995.

Ellen Cronholm Bitar av Palmyra

Kommande utställning: Åsa Lockner,
19 november - 14 januari
Vernissage 19/11 kl. 11-15

Åsa Lockner, brosch

Gallerirummet på Flens bibliotek
Pågående utställning: Kaarlo Larsson,
1 - 30 september
Kaarlo Larsson ställer ut träsnideri.
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Kommande utställning: Manderkiosken
31 oktober - 28 november, workshop 3/11
En vandringsutställning som besöker galleriet
under hösten. Manderkiosken bygger på
utställningen Mander som visades på
Sörmlands museum tidigare i år. Martin
"Mander" Ander är illustratör, grafisk designer
och konstnär, baserad i Gnesta men med
världen som arbetsfält. Han rör sig mellan
konst, illustration och design och skapar med
dessa ingredienser ett personligt uttryck.
I Manderkiosken visas ett urval av Manders
illustrationer i form av affischer, produktdesign, skateboard- och t-shirtgrafik. Mander
håller själv i workshop för barn och unga i
gallerirummet 3 november.

Manderkiosken

Är du bosatt i Flens kommun och vill ställa ut i
gallerirummet? Kontakta lina.karjel@flen.se

TILLBAKABLICKAR

Mycket inom kulturens värld pågick under
sommaren. Under försommaren ordnades en
musikalisk resa med Taub-tema till flera platser
där den mogna publiken möttes. Utställningen
Bilder som berättar fanns uppsatt på
Järnvägsbron och kunde beskådas hela
sommaren. Många aktiviteter anordnades för
barn och unga. Summer Camp-deltagarna fick se
den danska gruppen Freestyle Phantix uppträda
med hip hop och beatbox. På Sommartorget
anordnades prova på-cirkus och
återbruksworkshop som många barn deltog i.
Tobbe Trollkarl kom på besök och fyllde aulan i
Stenhammarskolan till bredden av en nyfiken
publik som ville häpnas av trollkonster.

6

Danssommarjobbarna från Scenkonst
Sörmland hade uppvisning av modern dans med
föreställningen Resource som handlade om att
värdesätta en av världens viktigaste källor till
liv, vatten. I gallerirummet på Flens bibliotek
fanns Sörmlands museum på plats med en
Street art-vägg och schabloner där barn och
unga var välkomna att delta. I slutet av
sommaren hölls Jazz- och glassfestivalen i
Thuleparken. Inslaget var mycket populärt
bland festivaldeltagarna och många önskade att
det blir ett återkommande evenemang. Hösten
inleddes med Konstrundan, som i år firar 10 år.
Invigningen och samlingsutställningen var i år
förlagd i Kolhuset där konstnärerna och
invigningstalare Christina Jutterström var på
plats.
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KULTURSKOLAN

Flens kulturskola är en liten verksamhet med
runt tjugo medarbetare som erbjuder kostnadsfri
utbildning för barn och ungdomar upp till
tjugotvå år. Hösten 2020 blev Kulturskolan
avgiftsfri och elevantalet ökade med ca 50
procent vilket resulterat i drygt femhundra
inskrivna elever.
Kulturskolan är en plats för alla som vill
utveckla sin kreativitet och lust att musicera,
stärka sin självkänsla och utveckla sina sinnen. Vi
erbjuder kurser i musik, sång, instrument, dans,
yoga, kör, schack, bild & form, slöjd & hantverk
samt musikal.
Kulturskolans linjer är en utbildning med
större omfattning och på en högre nivå än de
vanliga kurserna. Antagning görs efter
antagningsprov eller rekommendation av lärare
på kulturskolan.

MUSIKALLINJEN - Aktör eller musiker
Vi vidareutvecklar vår musikallinje. Den vänder
sig till ungdomar i åk 6 och uppåt som har hållit
på med musik ett tag. Vi har nu tagit in
ungdomar i orkestern och målet är att på sikt
utöka verksamheten ytterligare så att ungdomar
tar del av både scenografi, mask och kostym. Vi
gör en stor produktion varje vår. I år har vi fått
rättigheterna till musikalen Shrek och är i full
gång med uppstarten av arbetsprocessen.
Eleverna ses tre timmar i veckan och repeterar in
materialet. Premiären ligger under maj/juni och
spelas för kommunens alla skolor. Vi gör även
några offentliga föreställningar som brukar vara
mycket uppskattade.

Linjer som erbjuds:
FÖRDJUPNINGSLINJE-Musik & Sång
Eleven väljer mellan två olika inriktningar:
klassisk musik eller pop/rock/jazz.
Kulturskolan startar denna termin en
fördjupningslinje för elever som vill satsa extra
mycket på musik. Det finns inte längre något
estetiskt program på gymnasiet, varken i Flen
eller Katrineholm och vi på kulturskolan vill
kunna ge alla elever chans till utveckling utifrån
individen. Här finns ett behov för elever att
verkligen förkovra sig i musik. Gott om
lektionstid erbjuds, solospel och spel i ensemble
samt musikteori skall hjälpa eleverna mot
framtida högre studier.

Redaktion:
Kulturenheten Flens kommun
kultur@edu.flen.se / 0157-43 02 25
Vill du bli ny prenumerant eller
borttagen från detta nyhetsbrev?
Maila till kultur@edu.flen.se
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Under hösten ser vi fram emot
att göra en Astrid Lindgrenkonsert med de yngre
körsångarna i samarbete med
dansgrupper ur kulturskolan
och med bild- och formkurserna. Håll utkik för mer
information!

Kulturenheten Flen

kulturenhetenflen
konstgalleri_bruket
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